
MILJÖSANERING 

MARIEBERGINFO

l Nu är saneringen av fabriksområdet i Marieberg avslutad. Totalt har 52 000 ton förorenad 
jord schaktats bort och ersatts med ny.           
                                            LÄS MER NÄSTA SIDA

Nu är saneringen färdig

NYHETSBREV NR 3 NOV 2015

Projektledaren Jan Olofsson och arbetsledaren Camilla Johansson är nöjda när de summerar projektet.

1950: Sågen i Marieberg är i full gång. Hösten 2014: Saneringen påbörjas. Hösten 2015: Saneringen avslutad.



INFO

l Nu är det gamla fabriksområdet i Ma-
rieberg ofarligt att vistas i. Saneringsar-
betet har gått enligt planerna.
En av projektets allra sista dagar går pro-
jektledaren Jan Olofsson och arbetsledaren 
Camilla Johansson från entreprenören 
Håkans Entreprenad runt och inspekterar 
området. Det enda som återstår är lite 
strandskoning på själva sågområdet. En 
grävmaskin lägger större stenar till rätta 
längs strandkanten.

– Hela projektet har fungerat väldigt 
bra. Det var bara precis före jul som det 
kändes som om vi aldrig skulle bli klara. 
Men det blev en gynnsam vinter ur vårt 
perspektiv, säger Camilla Johansson.

Den milda vintern gjorde att vinterup-
pehållet bara blev ungefär en månad långt 
och tidplanen har hållit hela vägen. Själva 
saneringsarbetet har inte heller bjudit på 
några större överraskningar. Området var 
väl undersökt och de preliminära beräk-
ningarna har i stort sett visat sig hålla. 

– På några få ställen, framför allt i hus-
vagnsbyn, var det lite mer än vi trodde så 
där fick vi gräva lite djupare, säger Camilla 
Johansson.

All bark har schaktats bort, även de bark-
massor där halterna låg under riktvärdena.

– Det var mer av praktiska skäl. Det är 
lättare att ta bort allt än att sortera, säger 
projektledaren Jan Olofsson.

Projektet har bara haft mandat att sanera 
marken, inte att skapa färdiga miljöer. 
Däremot har området förberetts så att det 
är möjligt att bygga till exempel sittplatser 
eller grillplatser nere vid vattnet.

– Ja, när vi ändå har grävt har vi styrt 
markkonturerna och gjort stickvägar med 
krossmaterial i stället för matjord eftersom 

det inte är någon skillnad i pris, säger Jan 
Olofsson.

För Camilla Johansson och de andra från 
Håkans Entreprenad, som har sin hemvist  
i Brålanda i Dalsland, väntar nu andra 
uppdrag någon annanstans.

– Allt har fungerat väldigt bra här och 

alla runt omkring har varit hjälpsamma. 
Bland annat har vi fått ställa våra maskiner 
under tak i det gamla virkesmagasinet.  
Det är vi tacksamma för!

Invigning av området planeras till maj 
2016.
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FaKta
l Ca 108 g av beräknade 114 g dioxin på   
 området (ca 95%) har sanerats bort

l 52 000 ton massor har schaktats bort   
 och omhändertagits. Det är mer än den   
 beräknade mängden 45 000 ton

l 59 000 ton massor har återfyllts. att   
 denna siffra är högre än den schaktade   
 mängden beror på att marknivån höjts   
 på några ställen

l 73 miljoner kronor blev totalkostna-  
 den för projektet. Det är något mer än   
 uppskattat vilket beror på att mängden   
 massor ökat 

Vid återställningen av marken har 
flera stickvägar ner till tänkbara 
grillplatser gjorts (stora bilden till 
vänster). 
Hela stranden har fått en så kallad 
strandskoning (ovan).

PORTO 
BETALT


